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Słubice, 20-01-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowania dojazdu
dla maksymalnie 150 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Słubickiego w
ramach realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13
Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa proszę o złożenie oferty cenowej.
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Opis przedmiotu zamówienia
Miejsce przyjazdu i dojazdu: Collegium Polonicum w Słubicach
Grupa docelowa - 150 dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych),
zamieszkujących Powiat Słubicki – gminy Słubice, Rzepin, Ośno Lubuskie, Cybinka, Górzyca.
Działanie zorganizowane zostanie dla 150 dzieci ze szkół podstawowych oraz ośrodków
szkolno-wychowawczych z Powiatu Słubickiego (z każdej gminy ok. 30 osób).
Do obowiązków wykonawcy należy:
Zapewnienie dojazdu dla wszystkich dzieci z poszczególnych gmin powiatu, tj.:
 z gminy Rzepin w ilości ok. 30 osób
 z gminy Cybinka w ilości ok. 30 osób
 z gminy Górzyca w ilości ok. 30 osób
 z gminy Ośno Lubuskie w ilości ok. 30 osób
 z gminy Słubice w ilości ok. 30 osób
Wykonawca ma obowiązek rozpaczać transport związany z dowiezieniem dzieci do
Collegium Polonicum od 8.00 oraz zakończyć transport do godz. 9.30. Powrót dzieci z
Collegium Polonicum (ich rozwiezienie) rozpocznie się o godz. 14.30, do niżej wskazanych
miejsc. Punkty odbioru/przywozu dzieci:













Kunowice: SP w Kunowicach.
Kowalów: SP w Kowalowie
Rzepin: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Górzyca: Szkoła Podstawowa
Cybinka: Szkoła Podstawowa
Białków: Szkoła Podstawowa
Pamięcin: Szkoła Podstawowa
Golice: Szkoła Podstawowa
Żabice: Szkoła Podstawowa
Czarnów: Szkoła Podstawowa
Ośno Lubuskie: Szkoła Podstawowa
Smogóry: Szkoła Podstawowa
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Dokładna ilość dzieci z każdej szkoły zostanie przekazana wykonawcy po procesie
rekrutacji, najpóźniej 27 stycznia 2017.
Wykonawca ma obowiązek odbioru dzieci z w/w miejsc oraz przywozu dzieci do Collegium
Polonicum w Słubicach, oraz odwiezienia do miejsca docelowego (na teren szkół
wskazanych powyżej), zgodnie z załączonym harmonogramem.

data/grupa
30.01.2017 - pon.
31.01.2017 - wt.

01.02.2017 - śr.
03.02.2017 - pt.
06.02.2017 - pon.
07.02.2017 - wt.
08.02.2017 - śr.
09.02.2017 - czw.
10.02.2017 - pt.

Godziny przyjazdu/odjazdu
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30
Odjazd ze Słubic o godz. 18.30
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30
przyjazd do Słubic na godz. 9.30
Odjazd ze Słubic o godz. 14.30

Wybrany wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dzień podpisania umowy
harmonogram
realizacji
zamówienia
z
uwzględnieniem
ilości
pojazdów
transportujących dzieci oraz zawierający opis trasy przejazdu uwzgledniający punkty
odbioru/przywozu dzieci.
O projekcie:
Od kwietnia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Słubicach realizuje projekt pn.: „Profilaktyka
chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubicki” . projekt
współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w
ramach Programu Operacyjnego PL:13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.
Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w
zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na
obszarze powiatu słubickiego. Projekt skierowany jest do osób bezpośrednio zagrożonych
zapadalnością na choroby układu krążenia oraz ogółu populacji Powiatu w zakresie promocji
zdrowia i zdrowego stylu życia.
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III. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 30 stycznia do 10 lutego 2017 r. Wykonawca
zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z
powyższym harmonogramem.
IV. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
V. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie
z tytułu należytej realizacji zamówienia.
VI. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.
VII. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający
podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą
ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający
powiadomi wybranego Wykonawcę.
VIII. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 25 styczeń 2017 r., do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1)
w wyznaczonym terminie - mailem lub faxem (mail: p.kowalczyk@powiatslubicki.pl, fax:
95 759 20 11), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi Interesanta).
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
X. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
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Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na zorganizowania dojazdu dla maksymalnie 150 uczniów szkół podstawowych
z terenu Powiatu Słubickiego „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego ze środków norweskiego
mechanizmu finansowego w ramach działania programu PL 13 Ograniczenie
społecznych nierówności w zdrowiu, składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………)
brutto: ………………. zł (słownie: ………………………………………………...)
w tym podatek VAT w wysokości …….. %.

2. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

na

warunkach

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)
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